Protokoll fört vid styrelsemötet den 29/10

Närvarande: Pia Jantunen, Renée Lindvåg, Bruno Fahlén, Patric Jonsson,
Per-Erik Eriksson, Marlene Grönlund samt Yvonne Lindvåg-Sjödin

1.Mötet öppnades med att Ordförande Per-Erik Eriksson hälsade samtliga
välkomna.
2. Dagordningen lästes igenom och godkändes.
3. Till Justerare valdes Bruno Fahlén och Marlene Grönlund
4. Motorveckans framtid och storlek (Antal dagar): Vi bestämde att köra ett år
till och försöka ha fler medlemsmöten samt att minska antalet dagar till max 5
dvs. från onsdag till max söndag. Vi pratade om att Boteå Skoterklubb ska
erbjudas att få ta över ansvaret för Watercrossen och att den får starta upp
motorveckan på onsdagen.
Förslaget ser ut som följande:
Onsdag: Watercross
Torsdag: Motorsport i Sandviken med olika inslag
Ev. Epa /Mopedrally med avslutning nere på Mc klubben i
Klockestrand
med ev. Rockbåten som anländer dit.
Fredag: Botleggers customträff
Kustrallyt med avslutning ev. på Sandslån med ev. Rockbåten.
Lördag: Flyget
Söndag: Flyget

5. Vad vi ska satsa på i år är:
* att få till en Epa och Mopedgrupp.
* Tätare medlemsmöten.
* Göra en ny facebook grupp för medlemmar samt ta in allas mailadresser,
Detta fick Renée Lindvåg i uppdrag att fixa.
* Renée fick även förfrågan om att sköta sociala medier efter Mikael Wiberg
och Linda Boväng eftersom dom avsagt sig sina uppdrag inför nästa års
Motorvecka och hon accepterade det.
*Försöka få till en Drive in Bio ev på Dannero.

6.Samarbetet med Kramfors Handel.
Samarbetet bör förbättras, Per-Erik Eriksson kommer att kontakta Caroline
Strinnlund.

7.Möte med Krögare och Köpmän.
Samarbetet mellan dessa och Motorveckan bör förbättras.

8.Nya samarbetspartner
Samla in dom vi har och strukturera upp bättre.

9.Vuxenskolan
Ha en träff med Emelie på vuxenskolan för att göra avslut på 2018

10. Nya Föreningar
Ta kontakt med SMF i Sollefteå om ev samarbete.

11.Förändringar i ansvar för olika evenemang.
Tänker fråga Boteå Skoterklubb om dom vill sköta Watercrossen själva samt
Att Ullångergänget Coast leauge cruisers sköter crusingen själv.

12.Inköp inför 2019
Bärbar dator med Vismas program, pulverskrivare, 2 tält samt skyltar.

13.Almanacka 2019
Vi bestämde att göra en almanack och Pia Jantunen kollar upp de arrangemang
vi ska ha i den.

14.Marknadsföring och Försäljning
Bordlägger detta så vi får ta den diskussionen med Mittmedia.

15.Upprättande av checklista
Pia Jantunen fixar tillsammans med Marlene Grönlund en checklista inför
arrangemangen.

16.Övriga frågor
Pia Jantunen och Renée Lindvåg tar tillsammans på sig att sköta om
kassörsposten fram till årsmötet 2019. Lovisa gör bokslutet.

Samt att fråga Jonny Jönsson om han tar på sej att vara revisor fram till
årsmötet 2019.

17.Nästa möte samt fastställa datum för årsmöte
Nästa möte den 18/11 kl 19.00 blir ett medlemsmöte.
Datum får årsmöte blir preliminärt den 23/2 2019 tid har inte bestämts.

18.Mötet avslutas
Per-Erik Eriksson avslutar mötet med att tacka alla som kommit och så
avslutades det med Kaffe och bulle.
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